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Utilização do Web Site 724.pt
Poderá ser solicitado que disponibilize informações pessoais e comercias. Não é obrigado a
fornecer as informações, mas, se optar por não o fazer, muitas vezes não conseguiremos
disponibilizar os nossos produtos ou serviços, ou responder a eventuais dúvidas que possa
apresentar ou formalizar propostas.
É proibida modificação deste website, reprodução, cópia, distribuição, venda, revenda ou outras
formas de exploração, com fins comerciais ou não, sem autorização nossa. Todos os direitos de
propriedade intelectual do nosso web site e seus conteúdos pertencem à 724.pt ou dos seus
licenciadores, salvo indicação expressa em contrário. Alguns dos conteúdos presentes no nosso
web site são propriedade dos nossos parceiros ou fabricantes dos equipamentos que
comercializamos e/ou publicitamos.
Pode visualizar ou imprimir o conteúdo do sítio WEB para uso exclusivamente pessoal e
profissional, desde que os conteúdos não sejam adulterados ou modificados e sejam
reproduzidos na integra.
Para visualizar ou descarregar qualquer ficheiro constante do nosso web site, o visitante não
necessita fornecer qualquer informação pessoal.
Ao usar o nosso web site, os utilizadores indicam que concordam com os termos de nossa Política
de Privacidade actual, conforme aqui publicado.

Cookies
Consideram-se como tal, pequenos ficheiros de texto com informação que o dispositivo de acesso
(Computador, Telemóvel/Smartphone ou Tablet) carrega, através do navegador de internet
(browser), quando um website é visitado pelo.
Os cookies utilizados permitem melhorar o desempenho e a experiência de navegação dos seus
utilizadores. Os cookies usados não recolhem informações pessoais que permitam identificar o
utilizador.
A qualquer momento poderá desactivar parte ou a totalidade dos cookies utilizando o processo
que o browser que está a utilizar disponibilizar para bloqueio de cookies.

Segurança
O nosso web site tem medidas de segurança para proteger a perda ou alteração das informações
sob nosso controle. Nenhuma transmissão de dados via Internet pode ser garantida como
absolutamente segura. Como resultado, embora nos esforçamos para proteger as informações
que nos envia ao preencher os nossos formulários online, não podemos garantir ou garantir a
100% a segurança de qualquer informação que nos transmita, ao preencher qualquer formulário
no nosso web site fá-lo por sua conta e risco. Caso não deseje utilizar os formulários no nosso
web site, pode optar por outras for outras formas de comunicar connosco, nomeadamente por email ou telefone, conforme consta da nossa página “Contactos”.

geral@724.pt

www.724.pt

Consultoria e Soluções
7 days
&
24 hours

Política de Privacidade

Links externos
Algumas páginas do nosso web site contém links para outros sites. Não somos responsáveis pelas
práticas de privacidade ou práticas de segurança ou pelo conteúdo de tais sites.

Envio de Informações por E-Mail
Enviamos aos utilizadores que subscreveram, informações diversas sobre as áreas de actividade
que desenvolvemos, campanhas de produtos e serviços. Os emails incluem um link que dá acesso
a uma página onde o utilizador pode escolher os tipos de informação que deseja receber da nossa
parte, se alguma. Existe no nosso web site, na secção “Quem Somos”, um link onde qualquer
visitante pode configuras as suas preferências de contacto, escolhendo que informações deseja
receber da nossa parte.

RGPD
Apenas são recolhidos e armazenados os dados fornecidos pelo utilizador através dos formulários
constantes do nosso web site os quais, caso a caso, explicam claramente a finalidade dos dados
recolhidos ou via telefone ou e-mail. Poderemos, em certos casos, verificar a veracidade dos
dados que foram submetidos através de confirmação por telefone ou email..
Todos os dados recolhidos são para uso exclusivo para prestação dos nossos serviços,
fornecimento de propostas ou informações ou venda de bens e serviços , não sendo estes
fornecidos e/ou cedidos a terceiros.
O tratamento dos dados recolhidos é restrito ao necessário para o cumprimento do contrato de
compra e venda ou ainda para a realização de diligências pré-contratuais a pedido do cliente,
como sejam orçamentações, etc.
Pode a qualquer momento alterar / remover o nível de consentimento fornecido para o
tratamento de dados. Poderá a qualquer momento solicitarmos quais os dados pessoais que
guardamos. A solicitação poderá ser feita por e-mail para geral@724.pt e não tem quaisquer
custos associados. Os utilizadores têm o direito a solicitar o “esquecimento” sendo removidos da
nossa base de dados, processo que é irreversível.
Os dados registados para efeitos de transacções comerciais são guardados segundo a lei
portuguesa em vigor durante um período mínimo de 10 (dez) anos.
Os dados pessoais recolhidos são tratados e armazenados dentro do espaço da União Europeia.
Implementamos as medidas de segurança adequadas e necessárias à protecção dos seus dados
contra a destruição, perda e alteração acidental ou ilícita bem como acesso não autorizados.
Não recolhemos conscientemente informações pessoais de menores. Como pai/mãe ou
responsável legal, não permita que os seus filhos enviem informações pessoais sem a sua
permissão.
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Para sua privacidade, aconselhamos que não inclua dados pessoais, nomeadamente sensíveis, ou
e confidenciais no correio electrónico que nos envia. Caso recebamos informação pessoal sensível
que não seja necessária procederemos de imediato à sua destruição.
Os dados pessoais poderão, ainda, ser disponibilizados aos tribunais e às demais autoridades
competentes, no estrito cumprimento do disposto na lei.
Os presentes termos de utilização e de tratamento de dados pessoais podem ser alterados a
qualquer momento sem aviso prévio. Essas alterações serão publicadas nesta página do nosso
web site em substituição dos actuais.
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